
(( رر  شش مم ن  مس .  ننِسا مه ال شل مإ مس .  ننِسا مك ال مل شم مس .   ننِسا رب ال شر مب ذذ  ذعذو شأ لل  ذق
ش ن مممم مس .  ننممِسا مر ال ذدرو ذص مف ى  ذس  مذو لس شذو ذي مذ ى  نل مس . ا ننِسا شخ لل مس ا شذوا لس شذو لل ا

مس ننِسا شروال مة  نن مج لل  )): وهو الله عز وجججل،قل أعذوذ برب النِساس )) .(( ا
وهججو رب النججاس وغيرهججم، رب النججاس، رب الملكئكججة، رب الجججن، رب
السموات، رب الرض، رب الشمس، رب القمر، رب كل شججيء، لكججن

 )) : أي الملك الذي له السلطةملك النِساسللمناسبة خص الناس. (( 
إلممهالعليججا فججي النججاس، والتصججرف الكامججل هججو اللججه عججز وجججل. (( 

ققججا الججذي تججألهه القلججوبالنِساس  )): أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود ح
م ن شر الذوسممذواس الخنممِساس.وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل.  (( 

 )) : ((الذي يذوسذوس في صدرور النممِساس. ممم ن الجنممة روالنممِساس
 )) قججال العلمججاء: إنهججا مصججدر يججراد بججه اسججم الفاعججل أي:الذوسذواس

الموسوس، والوسوسة هي: ما يلقى في القلب مججن الفكججار والوهججام
 )): الججذي يخنججس، وينهججزم،الخنِساسوالتخيلت التي ل حقيقججة لهججا. (( 

ويولي، ويدبر عند ذكججر اللججه عججز وجججل، وهججو الشججيطان، ولهججذا إذا أذن
المؤذن انصرف الشيطان وهرب ولججه ضججراط مججن شججدة مججا وجججد مججن
الضيق ، فإذا انتهى الذان رجع نسأل الله العافية، ولهذا جاء في الرثججر:

 )، والغيلن هججي الشججياطينإذا تغذولت الغيلن فبممِسادرروا بممِسالذان( 
التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة، أو عدو أو ما أشبه

 )): يعنججيالخنِساسذلك فإذا كبر النسان انصرفت. وقوله عز وجل: (( 
اا بالله عز وجل.  وقوله الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويفر إيمان

 )): أي أن الوساوس تكون مججن الجججن، وتكججونم ن الجنة روالنِساس(( 
من بني آدم، أما وسوسة الجن فظاهر لنه يجري مجن ابججن آدم مجججرى
الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى النسججان يوحججون
إليه بالشر، ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلم بلبه وينصجرف إليججه.
للم إذا أوى إلى فراشه هذه السور الثل ث كان النبي صلى الله عليه وس
نفث في كفه ومسح بذلك وجهه، وما استطاع مججن بججدنه، وربمججا قرأهججا
خلف الصلوات الخمس، فينبغي للنسان أن يتحرى السججنة فججي تلوتهججا
 .في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم


